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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakde-

mirli, tüm Tarımsal ve Hayvansal kayıtların ve işlemlerin 

tek bir platformda toplandığı E-Tarım portalının tanıtım 

toplantısına katıldı.

Dijital teknolojinin hayatımızın her yerinde olduğu 

belirten Bakan Pakdemirli, Tarım ve Ormanın da bu di-

jital hamle içerisinde, güçlü bir alt yapıyla yerini aldığını 

ifade etti ve Bakanlığının dijital çalışmalarını paylaştı.

‘’E-DEVLET’TE EN FAZLA HİZMET VEREN BAKANLIK-

LARDAN BİRİYİZ’’

Bakan Pakdemirli ilk olarak e-devlet üzerinden veri-

len hizmetlere değindi. ‘’Bugün 49 milyon vatandaşımız, 

5 Bin 99 hizmete e-devlet üzerinden kolayca erişebiliyor.
devamı 8’de

KÖŞE YAZISI

Ne güzel de başlamıştı fındık hasat sezonu. 2020 yılı 

fındık alım fiyatları ve TMO’nun fındık alımı yapacağı hasat 

başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 

açıklanmış ve 50 randıman Giresun kalite fındığın 22,5 

TL’den, levant kalite fındığın ise 22 TL’den TMO tarafından 

alınacağı haberi üreticilerimiz tarafından büyük bir 

sevinçle karşılanmıştı. Ürettiği fındığı değerinden satacak 

olmasının mutluluğu ile üreticilerimiz fındık hasadına 

başlamıştı. Hatta açıklanan bu fiyatlar yüzlerce kilometre 

mesafeden ekmek parasını kazanmak için ilimize gelen 

mevsimlik tarım işçilerimizde de büyük bir memnuniyet 

oluşturmuştu. Çünkü bu fiyatlar onların da yevmiyesine 

yansıyacaktı.
devamı 2’de

 ‘‘TARIMDA DİJİTALLEŞME 
SÜRÜYOR’’

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda oluşturulan Ko-
misyon tarafından belirlenen tarihe göre, Ordu’da fındık 
hasadına başlandı.

Fındık hasadına başlanması münasebetiyle Vali Tuncay 
Sonel, Altınordu ilçesinin Delikkaya mahallesinde Yalçın 
Topkaya’ya ait fındık bahçesinde işçilerle birlikte fındık ha-
sadında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan 
Soydan’ın da eşlik ettiği fındık hasadında, sabahın erken sa-
atlerinde işçilerle birlikte fındık bahçesine giren Vali Tuncay 
Sonel, beline sepeti takarak, daldan fındık topladı. 

Bahçe sahibi Yalçın Topkaya’ya nezdinde tüm fındık 
üreticilerine bol ve bereketli bir hasat dönemi dileyen Vali 
Tuncal Sonel, fındık toplayan işçilere de kolaylıklar dileğin-
de bulundu.

Fındık toplama molasında fındık işçileriyle bir süre soh-
bette bulunan Vali Sonel, işçilerden fındık kültürüne dair 
bilgiler edindi. 

Vali Tuncay Sonel ile birlikte fındık toplayan işçiler de 
sevinçlerini ve mutluluklarını dile getirerek, “İlk defa bir fın-
dık bahçesinde Vali gördük. Bizlerle birlikte beline sepeti 
bağlayarak fındık toplayan Valiye şahit oluyoruz. Çok mutlu 
olduk. Sayın Valimiz, bizden önce bahçeye gelmiş. Buna da 
çok şaşırdık. Bizleri şereflendirdi. Bahçemizi şenlendirdi. Al-
lah kendisinden razı olsun” diye konuştular. 

ORDU’DA FINDIK HASADI BAŞLADI

devamı 3’te

BOLAMAN HAVZASI 
REHABİLİTASYON 

PROJESİ’NİN TANITIMI 
SAYIN BAKANIMIZ DR. 
BEKİR PAKDEMİRLİ’NİN 
KATILIMI İLE YAPILDI

Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi Tanıtım ve De-
ğerlendirme Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Pakdemirli; “Hem Ordu, Hem de Bölge İçin Bü-
yük Bir Yatırım Olacak”

Ordu Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Bolaman 
Havzası Rehabilitasyon Projesi Tanıtım ve Değerlendirme 
Toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, “Ordu’nun 12, Tokat’ın 3 ilçesini kapsayan bu 
güzel havzamızın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik 
başlatılan entegre havza projesinin Ordu’ya ve ülkemize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.  2020-2027 döneminde 
uygulanacak Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi, hav-
za içerisindeki doğal kaynakların korunmasına, ekonomik 
gelişmeye, tarım ve turizmden, ulaşım ve istihdama kadar 
birçok alanı kapsayan çok yönlü ve uzun soluklu bir proje-
dir. Orman Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yü-
rütülecek bu proje hem Ordu, hem de bölge için büyük bir 
yatırım olacaktır” dedi.

Bölgemizde  22 Ağustos 2020 Cumartesi günü sabah 
saatlerinde başlayan ve sağanak şeklinde gün boyu yağan 
aşırı yağmur neticesinde ilimizde ve komşumuz Giresun’da 
sel afeti olmuştur. Giresun’da daha etkili olan sel can ve mal 
kaybına sebep olmuştur. Şehit olan askerlerimize ve haya-
tını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. 

İlimizde de oluşan sel suları ile tarımsal üretim yapı-
lan alanlar ve tarımsal ürünlerde zarar meydana gelmiştir. 
Yağan aşırı yağmur neticesinde yüzey akışına geçen sular 
orta ve yüksek kesimlerde fındığını yerden toplayan üreti-
cilerimizin bahçelerinde fındık ürününün sel suları ile akıp 
gitmesine neden olmuştur. Ayrıca hasat işlemleri tamam-
lanmış, harmanda kurutulmak üzere serilen zuruflu halde 
bulunan fındığın da sel suları ile akıp gitmesinden kaynaklı 
üreticilerimizin zarar gördüğü anlaşılmıştır. Aşırı yağış-
lar sonrası eğimli arazilerde toprak kayması olan alanlar 
da gözlemlenmiştir. Zararın vuku bulduğu andan itibaren 
ekiplerimiz sahada tespit çalışmalarına başlamış olup, ça-
lışmalarımız devam etmektedir.

GEÇMİŞ OLSUN GİRESUN
GEÇMİŞ OLSUN ORDU
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KÖŞE YAZISI

Bahçelerde mevsimlik tarım işçilerimiz bahçe sahipleriyle birlikte türkü söyleyerek ara 

sıra oyunlar oynayarak işi eğlenceye dönüştürmüş büyük bir keyifle fındık topluyorlardı. 

Böylesine güzel bir ortamda başlamıştı fındık hasat sezonu. Her şey çok güzeldi, ta 

ki aşırı yağışların etkisiyle oluşan sel felaketiyle birlikte kaybolan canların olduğu ve bir 

yıllık alın terinin yüzey akışına geçen yağmur sularıyla birlikte bahçeden ve harmandan 

akıp giderek kaybolduğu haberi gelinceye kadar. Tam da hasat sezonunu yarılamışken 

ilimizde ve komşu ilimiz Giresun’da yaşanan bu afet hepimizin keyfini kaçırmıştı. Komşu 

ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve şehit olan askerlerimizin olması acımızı, 

üzüntümüzü bir kat daha artırmıştı. Yaşanan bu felaket oldukça keyifli olan ortamın yerini 

bir anda hüzünlü bir ortama bırakmıştı.

Şükürler olsun ki devletimiz güçlüydü ve afetin yaralarını sarmak için Tarım ve 

Orman Bakanımız ile birlikte ilgili bütün Bakanlarımız adeta Giresun ilimize kamp kurdu. 

Devletimizin bütün imkanları seferber edildi. Hızlı bir şekilde afetin yarattığı olumsuz izlerin 

silinmesi ve yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapılıyordu. Bir yandan selin zarar verdiği 

yollar, köprüler yeniden yapılıyor, bir yandan da vatandaşlarımızın iş yerlerinde evlerinde 

ve fındık bahçelerinde oluşan zararlar tespit ediliyordu. Devlet vatandaşının yanında, 

devlet millet el ele yaralar hızlı bir şekilde sarılıyordu. Ya biz güçlü bir devlet olmasaydık! 

Vatandaşımızın hali ne olurdu, afetin oluşturduğu yaralar nasıl sarılırdı, oluşan zararları 

kim nasıl karşılardı? Bütün bunları düşününce güçlü bir ülkede yaşadığım için bir kez daha 

Rabbime şükrettim. Yarınlarımıza, çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek için 

çok çalışmamız gerektiğini ifade ederek sözlerime son verirken hasat öncesinde fındık 

fiyatlarını ve TMO’nun fındık alımı yapacağını açıklayarak üreticilerimizi sevindiren ve yine 

hasat sırasında oluşan sel ve heyelan afeti nedeniyle vatandaşlarımızın sorunlarının ve selin 

oluşturduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması için devletin tüm imkanlarını seferber ederek 

her zaman milletinin yanında olduğunu bir kez daha gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip ERDOĞAN’a, afet bölgesinden hiç ayrılmayarak çalışmaları yakından takip 

ve koordine eden Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ye ve ilgili diğer Bakanlarımıza 

şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca sahada özveriyle çalışan Bakanlığımızın ve diğer 

Bakanlıkların personeline teşekkür ediyorum. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 

ve şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, evleri, iş yerleri ve tarımsal varlıkları 

zarar gören tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

 Rabbim Ülkemizi ve Milletimizi her türlü afetten korusun.

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

EYLÜL - EKİM
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FINDIK:Bu aylarda toprak ve yaprak numuneleri alınarak analizleri 
yaptırılmalıdır.  Fındık hasadına başlanmadan önce fındık bahçelerinde 
gerekiyorsa ilaçlı mücadele şeklinde yabancı ot temizliği yapılması gerekir.  
Ağustos ayında hasat zamanı saptanırken bahçedeki hakim çeşitlerin hasat 
olgunluğuna gelip gelmediğine bakılır. Hasat mutlaka İl Müdürlüğünün ilan 
ettiği tarihlere bağlı kalınarak ve belirtilen usullerde yapılmalı, hasat ve harman 
sırasında uygulanması gereken kurallara uyulmalıdır. 

KİVİ: Bu dönemde yapraklarda eksiklik belirtileri görüldüğü takdirde haftada 
iki kez olmak üzere sulama yapılır.  Ayrıca, yaz budaması yapılır. Hastalık ve 
zararlı takipleri yapılır, yapraklarda bitki besin elementi noksanlığı semptomları 
takip edilir.

SERACILIK: Budama, gübreleme ve diğer bakım işlerine devam edilir. Bu 
dönemde mildiyö için ilaçlı mücadeleye ve havalandırmaya özen gösterilmeli, 
son ilaçlamayla hasat arasındaki zamana dikkat edilmelidir. Sulama her 
hasadın sonunda yapılmalı ve sulamayı sabahın erken saatlerinde yapmaya 
dikkat edilmelidir. Yaprak biti, kırmızı örümcek, mildiyö, erken yaprak yanıklığı 
ve külleme görülürse bunlar içinde mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, hastalık ve 
zararlılara konukçuluk eden yabancı otlarla da mücadele yapılmalıdır.

ARICILIK: Bu dönemde kovanlarda uçuş aktivitesi ve besin taşıma 
gözlenmelidir. Kovan iç kontrolleri yapılarak koloninin gücü ve besin stoğuna 
bakılmalıdır. Koloniye gelişme fırsatı verilmeli yani petek ve ballık ilavesi 
yapılmalıdır. Bu şekilde kolonide oğul eğilimi engellenir. Kovanların şiddetli yaz 
sıcaklarından korunması gerekir. Hastalık ve zararlılara karşı kovan sürekli takip 
edilmelidir. Ağustos sonu ve Eylül başında bal hasadı yapılmalıdır.

FINDIK: Alçak ve orta kesimlerde hasat edilen fındıklar kurutulur. Yüksek 
kolda ise hasada devam edilir. Fındığın önemli zararlılarından olan 
fındık filiz güvesine karşı, hasat bittikten sonra yapraklar yere düşmeden 
ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, toprakta Mayıs böceğinin 5-6 cm 
uzunluğundaki larvaları varsa ve ocakta kuruma görülüyorsa ilaçlı 
mücadeleye başlanır. 

Eğer, geçen zamanda toprak tahlili yaptırılmadıysa Ekim ayı içinde mutlaka 
yaptırılmalıdır.

Fındık ocaklarında çeşitli hastalık ve zararlılardan dolayı kuruyan ve 
hastalıkla bulaşan dalların kesilmesi, bu kesilen dalların ise hemen 
bahçeden uzaklaştırılıp yakılması gerekir. 

MEYVECİLİK: Meyvelerde hasat yapılır. Meyve bahçelerinde toprak tahlilini 
de ihmal etmeden yaptırmak gerekir.

SÜT VE BESİ SIĞIRCILIĞI:  Sonbahar dönemi şap aşıları yaptırılır. Hayvanlara 
daha önce uygulanan iç ve dış parazit ilaçlaması tekrarlanır. Yayla 
dönüşleri de bu döneme denk geldiğinden ahırlar dönüş için hazırlanır. 
Ahırlar badana, boya yapılır, ilaçlama ve onarım gibi işlemler yapılır. 

SERACILIK: Domates ve hıyarda mahsul gübrelemesine, budamayla diğer 
bakım işlerine ve yalancı mildiyö ile mücadeleye devam edilir. Kıvırcık 
marulların toprak hazırlığı yapılarak ekim gerçekleştirilir. 

PATATES: Patateste hasat yapılır ve uygun depo şartlarında depolanır. 

ARICILIK: Bal hasadına devam edilir. Arı kolonilerine kış dönemi için bal 
depolanmış yeterli petekler bırakılır. Bal hasadından sonra şuruplama 
ve varroa mücadelesi yapılır. Kovanlarda kış hazırlığı yapılarak kovan 
çatlakları ve yarıkları onarılır.

MISIR: Mısır hasadına başlanır. Daneli ya da koçanlı olarak elde edilen 
mısır ürünü ambarda depolanmadan önce kurtlanmaması için koruyucu 
olarak ilaçlanması gerekmektedir. Ayrıca, mısır kurdu ile kültürel mücadele 
olarak mısır hasat edildikten sonra arta kalan mısır sapı artıkları, tarladan 
toplanıp yakılmalıdır. 

KİVİ: Bahçede toprak işlemesi yapılır. 
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BOLAMAN HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ’NİN TANITIMI 
SAYIN BAKANIMIZ DR. BEKİR PAKDEMİRLİ’NİN KATILIMI İLE YAPILDI

“Bolaman Havzası, Cazibe Merkezi Olacak”

Konuşmasında Karadeniz’de yaşanan sel ve heyelan 
olaylarına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, ”Bolaman havza-
sı, sadece heyelan ve taşkınlarla aklımızda kalacak bir yer 
değil. Havzanın ne kadar verimli topraklara sahip olduğu-
nu, buranın suyunu, taşını, toprağını gelip görmek için can 
atan milyonlarca turist olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli, 
bu cevheri tüm Türkiye’ye daha iyi tanıtmak, doğal kaynak-
larımızı koruyarak daha çok üretime çevirmek, istihdam 
olanaklarını arttırarak vatandaşlarımıza memleketlerine 
geri getirmek istiyoruz. Hedefimiz; bölgeyi rehabilite et-
mek, iklim olaylarının etkisini en aza indirmek. İstiyoruz ki, 
Bolaman cazibe merkezi olsun. Bolaman, hem Karadeniz’in 
hem Türkiye’nin kuzey yıldızı olsun” şeklinde konuştu.

“Yöre Halkının Ekonomik ve Sosyal Yaşamları İyileşecek”

 Yaklaşık 160 bin hektar alanı kapsayan Bolaman Havzası 
Entegre Rehabilitasyon Projesi kapsamında havzadaki bitki 
örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanma, 
yöre halkının sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesi, 
sellerin yıkıcı ve zararlı etkilerinin azaltılması yönünden 
fayda sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Bakan Pakde-
mirli, ”Biz, Bolaman’ın tüm kaynakları zenginleşerek korun-
sun istiyoruz. Temiz içme suyu için alt yapı tamamlansın, 
ulaşım sorun olmaktan çıksın, bölge kazansın, memleket 
kalkınsın istiyoruz. Bu projenin 2 milyardan fazla maliyet-
le 7 yıl içerisinde hayata geçmesini planladık. Ayrıca ulusal 
ve uluslararası standartları karşılayacak çevresel ve sosyal 
kriterleri içermesini hedefledik” dedi. Yapılacak çalışmalar 
sayesinde Bolaman havzasının korunacağını, bölgede ya-
şayan insanlara yeni iş imkanları sağlanacağını ve yöre hal-
kının ekonomik, sosyal yaşamlarının iyileştirileceğini kay-
deden Bakan Pakdemirli, ”Bolaman Havzası Rehabilitasyon 
Projesi kapsamında yürütülecek tarımsal projeler 5 eylem 
grubu ve 29 farklı faaliyetten oluşmaktadır. Sürdürülebilir 
tarımsal üretim, tarıma yönelik sanayi alt yapısının geliş-
tirilmesi, etkin bir pazarlama ağının oluşturulması ve üre-
ticilerin teknik ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi öne 
çıkan konulardır” şeklinde konuştu.

“Bölgede İyi Tarım Uygulamalarını Yaygınlaştıracağız”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuşma-
sını şöyle sürdürdü; 

“Fındık, sadece bölgenin ve Karadeniz’in değil, 
Türkiye’nin altınıdır. Proje kapsamında 3 bin dekar fındık 
bahçesine cep teras uygulaması yapacağız. Fındıkta kurut-
ma istasyonları kurarak çiftçinin emeğinin heba olmasını 
önleyeceğiz. Bölgede iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştı-
racağız. Havzanın tarım desenine uygun kivi, hurma gibi 
ürünlerin de yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bölgenin iklimi, 
toprağı mantar üretimine çok yakın. Mantar yetiştiriciliği 
de yeni bir gelir getiren kapı olarak havzada yaygınlaşacak. 
Örtü altı yetiştiriciliğini geliştirecek, örnek seralar koyaca-
ğız. Süt toplama merkezleri olacak. Biz Karadeniz kadınla-
rımızı üretimin ön cephesinde yiğit bir savaşçı gibi görmek 
istiyoruz. El sanatları, yöresel ürünler, yöresel lezzetler gibi 
alanlarda kadınların ekonomik kazanç getirici ürünleri üret-
meleri için teşvik edeceğiz. Kadın istihdamına yönelik 100 
adet küçük çaplı işletme kurmayı planlıyoruz. Arıcılık ve kaz 
yetiştiriciliği de havzanın yapısına uygun olduğu için bun-
ları da destekliyor olacağız.” 

“Bu Sene de Fındık Üreticimizi Memnun Edeceğiz”

Konuşmasında fındığa da değinen Bakan Pakdemirli, 
“Fındıkla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üreticinin alnı-
nın terini verme çabası içerisindeyiz.   Memnuniyetle görü-
yorum ki, artık fındık bahçeleri bakılıyor. Fındık para ettiği 
sürece vatandaşımız fındık bahçesine bakıyor, bizim para 
ettirmemiz lazım. Rekolte ile ilgili çok ciddi çalışma yaptı 
arkadaşlar. Ama görünen o ki, 665 bin ton fındık rekoltemiz 
var. Bunun manası geçen yıla göre daha az fındığımız var 
anlamı ise fındığımız daha değerli olacak demektir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, ‘hiç merak etmesinler, Karadenizli kar-
deşlerimizin arkasındayız’ dedi. TMO bu sene de piyasaya 
girecek ve alım yapacak.  Sayın Cumhurbaşkanımızla is-
tişarelerimizi tamamlayıp hasat öncesinde fiyatların açık-
lanacağı şeklinde bir beklentisi olsun Karadenizli kardeş-
lerimizin. Bu sene de üreticimizin alnının teri soğumadan 
ürettiği fındığın hakkını ödeyecek şekilde çalışmalarımızı 
yapacağız. Karadeniz’de müstahsilimizi, üreticimizi, fındık 
üreticimizi memnun edeceğiz” diye konuştu.

Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi Tanıtım ve De-
ğerlendirme Toplantısında bir konuşma yapan Vali Tuncay 
Sonel, “Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesinin Or-
du’muza, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyo-
rum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan baş-
ta olmak üzere tüm Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

“Ordu deniziyle, yaylasıyla, doğal güzellikleriyle, misa-
firperver insanlarıyla ülkemizin en nadide yerlerinden bir 
tanesidir” diyen Vali Sonel, “Ordu’nun değerleriyle, Millet-
vekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, bürokrat-
larımız ve iş dünyamızla Ordu’da yapılanların üzerine daha 
da fazlasını ekleyerek, bir başarı hikayesi yazacağımıza ina-
nıyorum” şeklinde konuştu.

Ak Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız 1,5 yıl önce 
projenin resmi başlangıcının yapıldığını 7 yıl sonrada ta-
mamlanacağını ifade ederek, emeği geçen herkese teşek-
kür etti ve projenin gelişim sürecini anlattı. Ak Parti Ordu 
Milletvekili Ergün Taşçı ise, projenin önemine değindiği 
konuşmasında sürecin hızla ilerlediğini, bölge için hayati 
öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler 
konuşmasında, 7 yıl sürecek olan Bolaman Havzası Reha-
bilitasyon Projesi ile birlikte hayat kalitesinin ortaya çıka-
cağını belirterek, bu tür projelerin her zaman olabileceğini 
ancak Ordu’ya nasip olmasının ayrı bir başarı hikayesi oldu-
ğuna vurgu yaptı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ordu ilimizin 
12 İlçesinin sınırlarında, Tokat ilimizin de 3 ilçesi olmak üze-
re toplamda 15 ilçe, 262 köyde, 159 bin vatandaşın hayatı-
na dokunacak olan 300 Milyon dolar tutarında bir projenin 
açılış toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu projemiz 2021 yatı-
rım programına girmiş olacak” dedi.

Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili tüm 
paydaşların toplantıda bulunmasının çok önemli olduğu-
nu söyleyen FAO Orta Asya Bölge Koordinatörü Dr. Viorel 
Gutu, “Tanımlanmış ve hedeflenmiş sonuçlara ulaşmak için 
bu eşsiz projenin uygulanması anlamında tam teşekkülü iş 
birliğinin ilgili taraflarca ortaya konulması hayati bir önem 
taşımaktadır. Şüphesiz beraberce bir projeye başlıyoruz ol-
mamız büyük önem taşıyor” diye konuştu.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; Ordu Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı ile birlikte uyguladığımız projeler kapsamında Ünye ilçemizde kurulan 
tesisleri yerinde inceleyerek, uygulayacağımız yeni projeler hakkında istişarelerde 
bulundu.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, öncelikle Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin GÜNEY, Ünye 
Belediye Başkanı Hüseyin TAVLI ve Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman SARIKAHRAMAN’ı 
ziyaret ederek ilçede tarımsal üretimi artırmak ve üreticilerimizin daha çok gelir elde 
etmesini sağlamak amacıyla uygulayacağımız yeni projeler hakkında görüş alışverişinde 
bulundu. Daha sonra işletme ziyaretleri gerçekleştiren İl Müdürümüz, ilk olarak Ordu 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte uyguladığımız “Ordu İlinde Kaz Yetiştiriciliğinin 
Yaygınlaştırılması Projesi”nden faydalanan Murat ELİYATKIN’a ait kaz işletmesini gezdi. 
Bunun ardından DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte uyguladığımız 
“Ordu İli Tarımın Modernizasyonu Projesi” kapsamında kurulan Murat YILDIRIM’a ait ceviz 
ve kivi bahçelerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra ilçede büyükbaş yetiştiriciliği 
yapan ve örnek bir tesisi olan Arslan Azmi YILDIRIM’a ait işletmeye ziyaret gerçekleştirdi. 
En son olarak peyzaj ve fındık fidanı üretimi yapan Orhun GÜVEN’e ait üretim alanlarında 
ve kendi ürettiği fidanlar ile tesis ettiği yeni fındık bahçesinde incelemeler yapan İl 
Müdürümüz, Orhun GÜVEN ile fındık bahçelerinin yenilenmesi konusunda istişarede 
bulundu.   

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; “Ünye ilçemiz tarımsal potansiyeli 
yüksek olan ilçelerimizden bir tanesi. Tabi bizim en önemli ürünümüz fındık. Dolayısıyla 
öncelikle ilçemizde ana ürünümüz olan fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 
aralıksız örnek bahçeler oluşturuyoruz. Bununla birlikte fındığın yanında üreticilerimize 
ilave gelir getirici ürünlerin üretimini artırmak ve üreticilerimizin daha çok gelir elde 
etmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığımız ile birlikte önemli projeler uyguluyoruz. Özellikle kivi, 
çilek, ceviz üretimini ve örtü altı yetiştiriciliğini artırma noktasında yeni tesisler kuruyoruz. 
Bugün de bu tesislerden bazılarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Projelerimizin 
amacına ulaştığını ve işletmelerimizin başarıyla üretime devam ettiğini görmek bizleri 
ayrıca mutlu etti. Hatta ziyaret ettiğimiz ceviz bahçesinin fidanlarını geçtiğimiz yıl 
üreticimiz ile birlikte dikmiştik. Üreticilerimizin isteklerini dinlemek ve uygulayacağımız 
yeni projeler hakkında istişarelerde bulunmak amacıyla bugünümüzü Ünye İlçemize 
ayırdık. İlçemizde tarımsal üretimi artırmak amacıyla yeni projeler uygulamaya devam 
edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İL MÜDÜRÜMÜZ KEMAL YILMAZ ÜNYE’DE UYGULANAN PROJELERİ 
YERİNDE İNCELEDİ
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Bizden Haberler

başsağlığı
 Çayır ve Mera Şube Müdürlüğümüzde 
Mühendis olarak görev yapan Murat DİLAVER’in 
annesi vefat etmiştir. 

 Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürlüğümüzde Veteriner Hekim olarak görev 
yapan İsmet KOCAYİĞİT’in annesi vefat etmiştir. 

 Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 Çaybaşı İlçe Müdürlüğümüzde Veteriner Hekim 
olarak görev yapan Murat YILMAZ’ın annesi vefat 
etmiştir. 

 Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğümüzde Mühendis  olarak görev yapan 
Kaan SAĞLAM ve Raife Hanımın erkek bebeği 
olmuştur.

 İlyas Kemal bebeğe hoşgeldin, arkadaşımıza 
hayırlı olsun diyoruz. 

hoşgeldin bebek

III. Tarım Şurası Eylem Kararları çerçevesinde İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüz ile Meteoroloji İl Müdürlüğü 
arasında koordineli olarak Tarım Orman İl ve İlçe Müdür-
lüklerimizde çalışan idareci ve personele zirai meteoroloji 
eğitimi verilmiştir.

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda COVİD-19 sal-
gını nedeniyle sosyal mesafe kuralına riayet ederek ge-
rekli tedbirlerin alındığı eğitim toplantısına müdürlüğü-
müz personel ve idarecileri ile eş zamanlı olarak video 
konferans yöntemiyle ilçe müdürlüklerimizde katılmıştır. 
Yapılan eğitimde meteorolojik tahminlerin doğru yorum-
lanması, olumsuz meteorolojik koşullardan en az zararla 
etkilenme yolları ve meteorolojik afetlerin hayatımıza et-
kileri ile Zirai Meteorolojik faaliyetlerin analizi ve araştırma 
konularında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

 Gerçekleştirilen eğitim toplantısı konu hakkındaki so-
rular cevaplanarak sona ermiştir.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNE 
ZİRAİ METEOROLOJİ EĞİTİMİ VERİLDİ

KOYUNLARDA GEBELİK VE 
DOĞUM

Savaş YAVUZ / Ziraat Mühendisi

Kuzular koyunculuk işletmesinin karlılığı ve işletmenin ge-
leceği için özellikle koyun sütünün ticari olarak değerlendiril-
mediği ilimizde son derece önemlidir. Bölgemizde yetiştiriciliği 
yapılan Karayaka koyun ırkının ortalama doğum ağırlığı 2,5-4 
kg. civarında olup gebe koyunların özellikle gebeliğin son dö-
neminde yeterli bakım ve beslenmesi ile ağırlık artışı sağlan-
makta böylece kuzuların yaşam gücü de artmakta olup erken 
dönem kuzu kaybı azalmaktadır.

Koyunlarda gebelik süresi ortalama 5 ay olup gebeliğin son 
1,5 aylık döneminde 250 gram kesif yem (arpa, buğday, mısır, 
yulaf vb.) ile başlanan ilave yemleme 750 grama kadar alıştırıla-
rak çıkarılır. Yapılan ilave yemleme ile kuzunun doğum ağırlığı 
artışı sağlandığı gibi koyunun laktasyondaki süt verimi artışı da 
sağlanmaktadır. Gebe koyunların kuzulama zamanı yaklaşınca 
hazırlıklar yapılmalı, ağılda yeterli sayıda padok hazırlanmalı 
bolca temiz altlık serilmeli, yemlik ve suluk sayısı artırılmalıdır. 
Doğumun gerçekleşeceği alan temiz, kuru ve geniş olmalı, ay-
dınlık olmalı doğumların gece de devam edeceği göz önüne 
alınarak ek aydınlatma olmalıdır. Koyunun doğum yapacağı 
alanın havası temiz olmalı kesinlikle hava cereyanı olmamalıdır.

Doğumu yaklaşan hayvan huzursuzdur, hareket halindedir, 
sakin ve tenha alan arayışı içerisindedir. Vulva şişkin ve akıntı-
lıdır. Memeler büyümüştür. Doğum yaklaşınca sancı ve ıkınma 
başlar. Koyunlar genel olarak yardım gerekmeksizin normal do-
ğum yaparlar. Güç doğum olayı çok seyrek olsa da gerçekleşe-
bilir. Bu durumda sancı başladıktan 1 saat sonraya kadar doğum 
başlamadıysa Veteriner Hekimden yardım istenmelidir.

Doğumu müteakip kuzu arka ayaklarından kaldırılıp hafifçe 
sallanır, ağız ve burun etrafındaki mukoza temizlenip rahat ne-
fes alması sağlanmalıdır. Kuzunun üzerindeki ıslaklık temiz bir 
bez veya havlu ile bir miktar kurulandıktan sonra anasının yanı-
na bırakılarak mutlak suretle ağız sütünü alması sağlanmalıdır. 
Şayet kuzunun anası ölmüş ise yeni doğum yapmış başka bir 
koyuna alıştırılır yada biberonla beslenerek ağız sütünü alması 
sağlanmalıdır. Unutulmaması gerekir ki yeni doğan kuzunun 
hayatının ilk evresinde ishal, solunum sistemi hastalıkları vb. 
gibi hastalıklardan korunmasında en önemli husus ağız sütünü 
doğumu takiben birkaç saat içerisinde almasıdır.

Fındıkta kalite kayıplarına neden olan ve depolanma 
süresini kısaltan etkenlerden en önemlisi küflenmedir. 
Küfün uygun sıcaklık, nem ve besi ortamında gelişmesiyle 
Aflatoksin oluşur. Aflatoksin bilinen en kanserojen 
maddelerden biridir. Karaciğer kanserine ve gen yapısında 
değişiklere yol açar. Bağışıklık sistemini zayıflatır, vücudun 
hormonal dengesini bozar, kısırlığa ve sakat doğumlara 
neden olur. Gıda emilimini azaltır ve kemikleri zayıflatır.

Fındık üretiminde lider ülkeye yakışır kalitede üretim 
yapmak zorundayız. Aksi takdirde Aflatoksin tehlikesi 
Ülkemiz fındığının imajını olumsuz etkileyerek ürünün 
değerini düşürmekte ve alıcı ülkeleri başka pazarlara 
yönlendirmektedir.

Fındık ihracatında sorun yaşanmaması ve dünya 
pazarındaki payımızın korunması için fındıkta aflatoksin 
oluşumu önlenmelidir. Aflatoksin oluşumunu önlemek için 
hasat harman ve depolama aşamasında dikkat edilmesi 
gereken hususlar şunlardır.

Hasat zamanında yapılmalı erken veya geç hasattan 
sakınılmalıdır. Fındık erken toplanırsa; İç fındıkta buruşuk 
oranı ve kilo kaybı dolayısıyla randıman kaybı oluşur. Bu 
fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir, kolayca 
bozulurlar, küflenme ve dolayısıyla aflatoksin oluşumuna 
neden olurlar. Geç hasat edilir ise; fındığın toprakla teması 
ve kabuğun çatlaması ile küf bulaşır ve aflatoksin oluşur.

Fındıklar olgunlaştığında, gelecek yılın ürününe zarar 
vermeyecek şekilde hasat edilmelidir. Uygun arazilerde 
silkeleme suretiyle fındık toplanmalıdır. Ancak yere dökülen 
fındıklar hemen toplanmalı, uzun süre toprakla temas 
ettirilmemelidir. Fındıklar yağmurlu havada toplanarak ıslak 
olarak çuvala konmamalı ve çuvallarda bekletilmemelidir. 
Hasatta naylon çuval yerine jüt çuvallar yada fileli çuvallar 
kullanılmalıdır. Hasattan 10-15 gün önce bahçe altlarındaki 
ot temizliği yapılmalıdır. 

Toplanan fındıklar aynı gün harmana getirilmeli ve ince 
bir tabaka halinde 10-15 cm kalınlığında serilmelidir. Serilen 
fındıklar sık sık karıştırılarak havalandırılmalıdır. Büyük 
yığınlar halinde bekletilmemelidir. Harman zemini ıslak 
olmamalıdır. Mümkünse harman % 5 meyilli ve betondan 
olmalıdır. Toprak harmanlar kullanılacaksa zeminin ot 
temizliği yapılmalıdır. Yağışlı havalarda harmandaki fındığın 
üzeri örtülmelidir. Ancak örtü ile fındık arasında 30-40 cm 
mesafe olmalıdır. Patoza verilecek olan fındıklar mutlaka 
tam olarak kurutulmalıdır. Zurufundan ayrılan fındıklar 
uygun harmanlarda 5 cm kalınlıkta serilerek 2-3 saat ara ile 
karıştırılarak kurutulmalıdır. Bu şekilde 3-4 gün kurutulan 
fındıklar taş, toprak v.b. yabancı maddeler ile kırık, delik, çürük 
ve boş fındıklardan ayıklanmalıdırlar. Kuruyan fındığın nem 
oranı % 6’dan fazla olmamalıdır. Kurutulan dane fındıklar 
sıcak halde çuvallanmamalı, çuvallama sabah erken veya 
akşam geç saatlerde yapılmalıdır. Fındıklar çuvallandıktan 
sonra uygun depolarda muhafaza edilmelidir.

Depolamada amaç küflenme, renk bozukluğu, acılaşma 
ile tat, lezzet ve aroma kaybının önlenmesidir. Depolarda 
sağlanan düşük hava nemi ve sıcaklıkla küflerin üremesi 
durdurulur. Bunun için de depo nemi ve sıcaklığın kontrol 
altına alınması gerekir. Unutulmamalıdır ki kabuklu fındıklar 
ancak nisbi nemin % 55-60, sıcaklığın 5-10 0C olduğu 
havalanan yerlerde 1-1,5 yıl; ortam sıcaklığının 15-20 0C 
arasında olduğu ve iyi havalanan yerlerde ise en fazla 1 yıl 
muhafaza edilirler. 

Eski ürün ile yeni ürün kesinlikle birbirlerine 
karıştırılmadan ayrı olarak depolanıp pazarlanmalıdır. 

Kabuklu fındıkların, 1 m üzerindeki yığınlar halinde veya 
çok sayıdaki çuvalların üst üste yığılarak; iç fındıkların da 
fazla sayıda çuvallarla yığınlar halinde depolanması havasız 
kalan bölgelerde kızışmalara ve küf oluşumuna neden 
olmaktadır.

Özellikle ihracatçı kişi ve kuruluşlar bakımından önemli 
olan depolamada bazı hususlara dikkat edilmesi gereklidir. 

Doğru istifleme
Depo olarak kullanılacak yerlerin özellikleri şunlardır:

    1-Kuru ve havalanabilir olmalıdır. Bu şartlarda fındık, 
en fazla 1 yıl özelliği bozulmadan muhafaza edilebilir.

 2-Doğrudan güneş ışığı almamalıdır, nem 
yapmamalıdır.

 3-Depo tabanları su baskınlarına karşı yüksek 
olmalıdır.

 4-Depo üstü tavan ve çatılar akma ve sızmayı 
önlemeli, sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde 
yalıtımlı olmalıdır.

 5-Kanalizasyon boruları geçen ve lavabo olan yerler 
depo olarak kullanılmamalıdır.

 6-Depo sıcaklığı 5-10 derece olmalı, depo bağıl 
neminin % 70’in üzerine çıkmaması sağlanmalıdır.

 7-Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları 
bulaşmaları ve zararlı girişini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

 8-Deponun tabanında ızgara bulunmalı, ızgaralar 
üzerine üst üste 10 çuvaldan fazla konulmamalı, istifler 
arasında boşluk bırakılmalıdır. İstiflenen çuvallar depo 
duvarından 10 cm uzakta olmalıdır.

 9-Fındıklar çeşit ve hasat yıllarına göre ayrılarak 
mutlaka jüt veya fileli çuvallara konarak depolanmalıdır. 
Kesinlikle naylon çuvallar kullanılmamalıdır.

 10-Depolamadan önce fındıkta nem, gizli çürük, 
toplam küf ve aflatoksin analizleri yapılmalıdır. Ayrıca ayda 
bir kontrol edilmelidir.

 11-Yığın halinde ve çok sayıda çuvalı üst üste 
koyarak depolama yapılmamalıdır. Özellikle yığın halinde 
depolamada fındıklar havasız kalabildiğinden küf gelişmesi 
için uygun ortam oluşmaktadır. Ayrıca aşırı basınç nedeniyle 
hücre zarlarının zarar görmesi acılaşmayı hızlandırır.

 12-Depolama öncesi fındığın çok iyi ayıklanması 
aflatoksin oluşumunu engellemede etkili olacaktır.

FINDIKTA AFLATOKSİNE DİKKAT
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KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNE YÖNELİK TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYINLANDI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 
Dayalı Ekonomik Yatırımlar Ve Kırsal Ekonomik Altyapı 
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 2800 Sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bakanlığımız tarafından 2021-
2025 yılları arasında kırsal alanda ekonomik, sosyal ve 
altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı 
geliştirmek, gelirleri arttırmak ve farklılaştırmak amacıyla; 
ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın 
ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve 
tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik 
altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için hibe ödemeleri 
yapılacaktır. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 
Dayalı Ekonomik Yatırımlar Ve Kırsal Ekonomik Altyapı 
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı 
Kararı kapsamında yeni yatırımların yapılması, kısmen 
yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut yatırımların 
kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik 
yatırımlar desteklenecek olup, hibeye esas proje tutarı üst 
limitinin %50’ sine kadar hibe desteği sağlanacaktır” dedi.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Yatırım konularına ilişkin 
usul ve esaslar, hibeye esas proje tutarı üst limitleri ve yatırım 
konularının uygulanacağı iller, nitelikleri, bütçeleri ve diğer 
hususlar; Bakanlığımızca çıkarılacak olan tarıma dayalı 
ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları 
tebliğleri ile belirlenecek olup; hibe desteklemelerinden, 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından 
finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel 
kişiler yararlanamayacaktır” diye belirtti.

Karar kapsamında 2020 yılı içerisinde yayınlanması 
planlanan tebliğlere istinaden hibeden yararlanmak 

amacıyla proje başvuruları başlayacak ve değerlendirme 
sürecini takiben 2021 yılı içerinde gerçekleştirilecek 
yatırımlar karşılığında başvuru sahiplerinin hibe 
desteğinden yararlanacağına değinen İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Tebliğlerin yayınlanmasından sonra İl 
Müdürlüğümüzce gerekli duyurular yapılarak, tanıtım 
ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Tarım 
ve tarıma dayalı sanayi ile kırsal altyapının geliştirilmesi 
adına yayınlanan bu karar ilimiz için önemli bir fırsattır. Bu 
fırsatın değerlendirilmesi için yatırımcılarımız yayınlanacak 
tebliğleri takip ederek başvuruda bulunmalıdır. Yayınlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı’nın ilimiz tarımı ve kırsal ekonomik 
altyapının geliştirilmesi adına hayırlı olmasını diliyorum” 
diyerek sözlerine son verdi.

Karar Kapsamında Desteklenecek Yatırım Konuları ve 
Nitelikleri:

1- Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, 
dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik 
yatırımlar,

b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

c) Karar kapsamında yer alan tarıma dayalı ekonomik 
yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji 
ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; yenilenebilir 
enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/
veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar 
enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler,

ç)  Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik 
yatırımlar,

d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, 
paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

2- Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları;

a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine 
yönelik altyapı sistemleri,

b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

c) Bilişim sistemleri ve eğitimleri,

ç) El sanatları ve katma değerli ürünler,

d) İpekböceği yetiştiriciliği,

e) Su ürünleri yetiştiriciliği,

f) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine 
parkı,

g) Tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularını 
kapsamaktadır.

Son zamanlarda Doğu 
Karadeniz Bölgesi ile 
birlikte ilimizde de yaygın 
olarak görülen Türkçe 
ismi “Yalancı Kelebek” 
olan Ricania simulans 
erginleri kelebeklere 
benzer. Yalancı Kelebek 
hem kültür bitkilerinde 
hem de yabancı otlar 
üzerinde görülür. 

Erginleri bitkinin yaprak, 
sürgün ve dallarında emgi yaparak beslenir. Erkeklerinin 
boyu yaklaşık 9mm’dir. Dişileri erkeklerden daha irice olup 
10,5 mm boylarındadır. Dişi ve erkek bireylerin kanatları 
üzerinde enine, öndeki biraz daha kısa olmak üzere açık 
gri renkte iki bant bulunur. Alt kanatlar bantsız ve şeffaftır. 
Yumurtalar konukçu bitkinin kabuğu içine tesbih tanesi 
gibi dizilmiştir. Oval ve soluk renkli olan yumurtaların 
odun dokusuna gömülü olduğu yerlerde talaş benzeri 
döküntüler görülür. Zararlının özellikle son dönem nimfi 
dikkat çekici özellikte olup, abdomenin sonunda vücut 
boyundan daha uzun, beyaz renkte ve dokunulduğunda 
dökülebilen uzunca mumsu iplikçikler mevcuttur. Nimfler 
abdomenin sonundaki tüylerini paraşüt gibi kullanarak 
yavaşça konarlar. Ergin ve nimfler rahatsız edildiklerinde 
zıplayabilirler.

Zararlı kışı yumurta döneminde geçirir. Hava 
sıcaklıklarına bağlı olarak Mayıs ayı ortasında yumurtalardan 
nimfler çıkmaya başlar ve 5 nimf dönemi geçirdikten sonra 
Temmuz ayı başında ilk erginler görülür. Çıkan erginler 

Ağustos ayı başında yumurtalarını otsu ve çok yıllık 
bitkilerin sürgünlerine ve yan dalcıklarına bırakır. Yılda bir 
döl verir.

Ergin ve nimfleri tek yıllık bitkilerin toprak üstü 
akşamlarında, çok yıllık bitkilerin sürgün ve meyvelerinde 
emgi yaparak zararlı olur. Erginler ise yumurta bıraktığı 
konukçusunda sürgünlerin ve bitkinin diğer organlarının 
kurumasına da neden olur. Ayrıca beslendiği bitkilerde 
tatlımsı madde salgılayarak fumajine neden olur.

Nimfler ilk önce tarım alanlarının kenarında yer alan 
mürver, yabani böğürtlen, ısırgan ve pelin gibi yabancı 
otlar, çit bitkileri ve asma gibi bitkilerde görülür. Daha 
sonra buralardan kültür bitkilerine geçerler. Kivi, kızılağaç, 
karayemiş ve incir gibi bitkilerin daha çok dip sürgünleri 
ve taze uç sürgünlerinde beslenirler. Sebzelerde özellikle 
fasulyenin çiçeklenme döneminde önemli derecede 
zarar yaptığı, ayrıca hıyar ve patlıcanda beslendiği tespit 
edilmiştir. Kivide ise beslenerek ve tatlımsı madde çıkararak 
meyvelerde fumajine neden olmaktadır.

Kivi, incir, fasulye, hıyar, patlıcan, asma, çay, karayemiş, 
ısırgan, pelin, kızılağaç, yabani böğürtlen, mürver zararlının 
konukçuları arasındadır.

Zararlıya karşı Bakanlığımız Teknik Talimatları 
doğrultusunda önerilen mücadele yöntemleri kullanılır. 
Mücadele yöntemlerinden kültürel önlemler, biyoteknik 
mücadele, kimyasal mücadele ve biyolojik mücadele 
kullanılabilir. Zararlı kışı bahçelerin kenarındaki yabancı 
otlarda yumurta döneminde geçirdiğinden, ertesi yıl mayıs 
ayına kadar nimflerin çıkışından önce yumurta konulan 

bitkiler (çit bitkileri, çalı formundaki bitkiler, böğürtlen, 
çok yıllık otsu bitkiler, mürver vb.) temizlenmeli ve imha 
edilmelidir. Bahçe temizlik ve bakımına mutlaka özen 
gösterilmeli, budama sonunda bırakılan artıklar bahçede 
bırakılmamalıdır. Biyoteknik mücadele de elektrikle çalışan 
ışık ve ışık+su kombine tuzakları kullanılır. Erginlere karşı 
altında toplama kabı bulunan ışık tuzağı 1 adet tuzak / dekar 
olacak şekilde yerden 1-1.50 metre yüksekliğe asılır. Işık 
tuzakları zararlının erginlerinin görülmesiyle yerleştirilir ve 
son ergin görülünceye kadar izlenmeye devam edilir. Sarı 
renkli su tuzakları ise zararlının nimflerinin görülmesiyle 
birlikte yerleştirilir ve son ergin görülene kadar izlenir. Ev 
bahçelerindeki sebze alanlarına 40*100 cm boyutunda 35 
cm derinliğinde yarısına kadar su dolu olan sarı renkli su 
tuzaklarının içerisine 3-5 damla zeytinyağı damlatılarak 
dekara 10 adet olarak yerleştirilir. Tuzak içerisindeki su 
kirlendiğinde değiştirilebilir veya su azalması durumunda 
su ilave edilebilir. İklim şartlarına göre değişmekle birlikte 
nimf çıkışları mayıs ayı sonuna doğru başlamaktadır. Nimf 
çıkışlarının başladığı dönemde konukçularda yapılan 
izlemler sonucu 10 cm lik sürgünde ortalama 10 adet nimf 
tespit edilmesi durumunda Bakanlığımız Bitki Koruma 
Ürünleri Veri Tabanında tavsiye edilen bitki koruma 
ürünlerinden birisiyle kimyasal mücadele yapılabilir. Ayrıca 
nimf çıkışlarından önce yumurta konulan konukçuların 
temizlenmesi zararlının popülasyon yoğunluğunun 
azalması için önem taşımaktadır. Herhangi bir zararlı 
ile mücadele de esas etken bitkinin bakım işlemlerinin 
zamanında yapılması, gübreleme, sulama gibi işlemlerin 
düzenli olarak yapılarak bahçenin hastalık ve zararlılara 
karşı güçlü bulundurulmasıdır.

YALANCI KELEBEK (RICANIA SIMULANS) Esra GÜRGÖR
 Ziraat Mühendisi



6 Ordu’daTarım

ordu.tarimorman.gov.tr 1
ALO GIDA

7 4

Röportaj

 Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

- Ben Ergül ERDAL. Emekliyim 12 yıldır 
Ordu’da yaşıyorum. 

Mavi Yemiş üretimi yapmaya nasıl karar 
verdiniz?

- Öncelikle 12 yıl önce Ordu’ya geldiğimde 
çok güzel bir tabiata geldiğimi fark ettim. Burada 
neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. 
Yeğenlerimin Gölköy’de insan sağlığına çok 
faydalı olan mavi yemiş üretmeye başladığını 
görünce neden bende yapmamayım dedim 
ve araştırmaya koyuldum. Yapmış olduğum 
araştırmalar neticesinde karlı bir iş olacağını 
düşündüm ve bu işe başladım. 

Üretim yaptığınız alan size mi ait ve ne 
kadarlık alanda üretim yapıyorsunuz?

-  Şu anda üretim yaptığımız 20 dönümlük 
bahçeyi kiraladık. Ancak ileride kendi arazimizi 
alıp orada üretim yapmak istiyoruz.

Mavi yemiş fidanlarını nereden temin 
ediyorsunuz?

- Fidanlarımızı ülkemizde mavi yemiş 
üretimin en çok yapıldığı Rize’den temin 
ediyoruz.

Kaç tür mavi yemiş çeşidiniz var ve  isimleri 
nelerdir ?

- 5 tür mavi yemiş çeşidimiz var. Bunlar adi 
yaban mersini , bataklık yaban mersini, kafkas 
yaban mersini, yüksek çalı formlu yaban mersini  
ve tavşan gözü yaban mersini.

Hasat süresi ne kadar ve nasıl hasat 
yapıyorsunuz?

- Hasat genelde Temmuz ayının ortalarında 
başlıyor ve Ağustos ortalarına kadar devam 
ediyor. 

Bahçe bakımını  nasıl yapıyorsunuz ?

- Yaban mersini diğer meyve türlerine göre 
çok daha az budamaya ihtiyaç duyan bir meyve 
türü olduğundan budama çok önemlidir. Bizler 
sonbahar başında Eylül ayı içerisinde budama 
yapıyoruz. Nisan’da bahçe etrafını temizleyerek 
gübreleme yapıyoruz.

Ürünlerinizi nerelere pazarlıyorsunuz ?

- Ürünlerimizi iç piyasada Ordu, Bursa , 
İstanbul , Ankara , İzmir başta olmak üzere çeşitli 
illere pazarlıyoruz. Ayrıca internet üzerinden 
de satışlarımızla tüm Türkiye ile ürünlerimizi 
buluşturuyoruz..

Mavi yemiş üretimi yapmak isteyen üreticilere 
neler söylemek istersiniz ?

- İlimizin ana geçim kaynağı fındığın 
yanında alternatif gelir getirici ürün olarak mavi 
yemiş yetiştiriciliği yapmalarını öneririm. Mavi 
yemiş hem pazar sıkıntısı olmayan bir ürün hem 
de getirisi yüksek olan bir ürün. Arazi yapısı 
uygun olan tüm üreticilerimizin bu meyveyi 
yetiştirmesini isterim. Her konuda da onlara 
yardımcı olmak isterim.

- Erdal bey güzel sohbetiniz için teşekkür 
ediyor ürünlerinizin bol, kazançlarınızın 
bereketli olmasını diliyoruz. 

ERGÜL ERDAL
HER DERDE DEVA MAVİ YEMİŞ ÜRETİCİSİ
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İL MÜDÜRÜMÜZ KEMAL YILMAZ PERŞEMBE İLÇEMİZDE FINDIK, KİVİ, ÇİLEK, CEVİZ VE 
HURMA BAHÇELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, Perşembe ilçemizde fın-

dık, kivi, çilek, ceviz ve hurma bahçelerinde incelemelerde 

bulundu.

İl Müdürümüz; öncelikle Perşembe ilçemizde Serhan 

HAZİNEDAR’a ait fındık, kivi ve hurma bahçelerini ziyaret 

etti. Daha sonra DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

ile birlikte uyguladığımız “Ordu İli Tarımın Modernizasyo-

nu Projesi” kapsamında açık ve kapalı alanlarda tesis edilen 

Muharrem YILMAZ’ ait çilek üretim alanlarını ve aynı üreti-

cimize ait İlçe Müdürlüğümüz tarafından takibi yapılan ör-

nek fındık bahçesine ziyaret gerçekleştirdi. Bunun ardından 

yine aynı proje çerçevesinde kurulan Kahraman YALÇIN’a 

ait ceviz bahçesinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü-

müze ziyaretlerinde İl Müdür Yardımcımız Ekrem OĞURLU 

ve İlçe Müdürümüz Engin DEREBAŞI eşlik etti.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ burada yaptığı açıkla-

mada; “İlimiz genelinde olduğu gibi Perşembe ilçemizde 

de ana ürünümüz olan fındıkta verim ve kaliteyi artırmak 

amacıyla örnek bahçeler oluşturuyoruz. Bugünde Perşem-

be ilçemizde İlçe Müdürlüğümüz tarafından takibi yapılan 

örnek fındık bahçelerimizden bazılarını ziyaret ettik. Bah-

çelerimizdeki verim bizleri ayrıca mutlu etti. 

Bu örnek bahçelerimiz ile birlikte tekrar gördük ki sa-

dece tekniğine uygun budama, gübreleme yapıldığında 

ve zamanında hastalık ve zararlılarla mücadele edildiğinde 

arzu ettiğimiz verime ulaşmamız zor değil. Bende üretici-

lerimizi bu güzel uygulamaları için ayrıca tebrik ediyorum. 

Perşembe ilçemizde fındığın yanında ilave gelir getirici 

ürünlerin üretimini artırmak amacıyla da önemli projeler 

uygulandığının altını çizen İl Müdürümüz; “İlçemizde bir 

yandan fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla çalış-

malar yaparken diğer yandan da ilave gelir getirici ürünle-

rin üretimini artırmak için önemli projeler uyguluyoruz. Bu 

kapsamda kivi, çilek, ceviz ve örtü altı yetiştiriciliğini artırma 

noktasında önemli tesisler kuruyoruz. Bugün de DOKAP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte 2019 yılında 

uyguladığımız “Ordu İli Tarımın Modernizasyonu Projesi” 

kapsamında tesis edilen çilek ve ceviz bahçelerinde ince-

lemelerde bulunduk. Bu tesislerimiz ekiplerimiz tarafından 

yakından takip ediliyor. Projelerimiz başarılı şekilde devam 

ediyor ve güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bu tarz projelerimiz 

ile birlikte bu yılda yeni tesisler kurmaya devam edeceğiz” 

ifadelerine yer verdi. 

Tüketiciler ve gıda işletmecilerinin ha-
talı alışkanlıkları sonucunda tüketime elve-
rişli gıdalarımızın kaybedilmesi veya israf 
edilmesi “gıda israfı” olarak tanımlanmak-
tadır.

Örneğin,

•Bizim gözümüze güzel gelen şekil, 
renk ve boyutların dışındaki taze gıdalar, 
satışa çıkarılmadan önce ayıklanarak ziyan 
edilmektedir.

•Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) 
yaklaşan ya da geçmiş gıdalar genellikle 
satıcılar ve tüketiciler tarafından ziyan edil-
mektedir. Oysa ki Son Tüketim Tarihi’nden 
(STT) farklı olarak, (TETT) ürünlerin belirli 
bir tarihten sonra da sağlıklı bir şekilde tü-
ketilebileceğine, sadece renk, form, pişme 
süresi gibi özelliklerinin değişeceğine işaret 
etmektedir.

•Artan gıdalar, yenilebilir durumda ol-
malarına rağmen, genellikle değerlendiril-
memekte ve mutfaklardan ya da gıda hiz-
meti sağlayan yerlerde çöpe atılmaktadır.

•Gıda israfından farklı olarak gıda kaybı, 
tüketicinin eline geçmeden önceki süreçte, 
gıdanın üretimden arza kadar olan süreç 
boyunca kat ettiği yolda üretici ve teda-
rikçilerin hatalı alışkanlıkları ve seçimleri 
sonucunda tüketilebilir gıdalarımızın kay-
bedilmesi ve israf edilmesine verilen ad-
dır. Perakendeciler, gıda hizmet sektörü ve 
tüketiciler bu zincire dahil değildir. Kısaca 
hasattan/kesimden/avlanmadan sonra gıda 
arz zincirine giren ancak bir şekilde ziyan 
edilen gıdalar, gıda kaybını tanımlar.

Maalesef, bilerek veya bilmeyerek, iste-
yerek veya istemeyerek, hepimiz gıda isra-
fı yapıyoruz. Önemli olan bunu elimizden 
geldiğince en aza indirebilmemiz. Ülke-
mizin en değerli hazinelerinden biri olan 
gıdamızı korumak ve soframıza sahip çık-
mak için en temel ipuçlarını burada bula-
bilirsiniz. Farkında olmadan kaybettiğimiz 
ve israf ettiğimiz gıdalarımızı korumak için 
öncelikle şunların şart olduğunuz unutma-
yalım:

•Planlı, listeli alışveriş yapmamız

•İhtiyacımız kadar satın almamız

•Tüketeceğimiz kadar hazırlamamız

•Doğru koşullarda saklamamız

•Daha fazlası daha ucuz diye, yanında 

bedava ürün var diye veya aslında ihtiya-
cımızla doğrudan alakası olmayan sebep-
lerden dolayı plansız alışveriş yaparak israfa 
giden yolda ilk adımımızı attığımızın çoğu 
zaman farkında bile olmuyoruz Alışverişe 
gitmeden önce ihtiyacımızı listeleyelim, 
planlayalım. İhtiyacımız kadar alalım.

•Şekli bozuk diye dış güzelliğine alda-
nıp, iç güzelliğine önem vermeyerek mey-
velerimizin sebzelerimizin kalbini kırmaya-
lım. Yenilebilir ve sağlıklı durumda olan her 
gıdamızın bizim için birer nimet olduğunu 
unutmayalım.

•Soğukta saklamamız gereken gıdaları 
alışverişimizin en sonunda alabilir ve böy-
lece eve giderken buzdolabı dışında geçire-
cekleri zamanı kısaltabiliriz.

Satın aldığımız gıdaların etiketlerini dik-
katlice okuyalım ve ürünlerimizi mutlaka 
etikette belirtilen koşullar altında saklaya-
lım.

Mikroorganizmaların çoğalmasını ya-
vaşlatmak ve gıdalarımızı daha uzun süre 
taze ve güvenilir tutmak için bazı gıdaları-
mızı buzdolabında saklamamız şart. Bunlar 
süt, et gibi etiketlerinde “Son Tüketim Ta-
rihi” (STT) olan ve etiketinde buzdolabın-
da muhafaza edilmesi gerektiği belirtilen 
gıdalar.

Çiğ et, tavuk ve balıkları kısa süre içinde 
tüketmeyeceksek -18 0C’de dondurmalıyız.

Yumurtalarımızı yıkayıp yerleştirmek 
bozulma süresini kısaltıyor. Sadece görü-
nür kirleri yumuşak bir bezle temizlemeli, 
yıkamak istiyorsak, kullanmadan hemen 
önce yıkamalıyız.

Hububatlar, kolay muhafaza edilebilen 
dayanıklı gıdalardır. Buzdolabımızda ye-
rimiz azsa, örneğin pirinç, un ve bulguru 
serin, kuru ve karanlık ortamlarda, diğer gı-
dalara oranla daha uzun süre saklayabiliriz.

Patates, sarımsak, kuru soğan, yer el-
ması ve balkabağı gibi kök sebzelerini de 
buzdolabında saklamamamız gerekiyor as-
lında. Bu sebze ve meyveleri delikli kaplar-
da, direk güneş ışığına maruz bırakmadan 
serin bir ortamda saklayabiliriz.

Elma, kayısı, üzüm, şeftali, nektar, ka-
vun, incir gibi bazı meyveler olgunlaşma 
hormonu olarak bilinen etilen gazı salgı-
lar. Etilen gazına hassas olan muz, armut, 
erik, domates, lahana, havuç, salatalık, taze 
fasulye gibi sebze ve meyveler bu gazdan 

etkilenerek daha hızlı çürürler. Dolayısıyla 
bu iki grubun birlikte durmalarına müsaade 
etmemeliyiz.

Buzdolabı ve dondurucumuzu düzenli 
olarak temizleyelim ve sıcaklıklarını düzenli 
olarak kontrol edelim. Buzdolabımızın sı-
caklığı 4 oC ve altında olmalı.

Gıdalarımızı saklarken “ilk giren ilk çıkar” 
kuralını uygulayalım. Mesela iki yumurta-
mız vardı ve bir kutu yumurta daha aldık. 
Yemek pişirirken önce mutlaka daha önce-
den kalan o iki yumurtamızı kullanalım.

Çiğ ürünleri; pişmiş yemeklerin ve hazır 
yemeklerin altında ayrı bir rafa koymalıyız.

Gıdalarımızı aralarında soğuk hava ge-
çişini sağlayacak şekilde aralıklı olarak yer-
leştirmeliyiz.

Buzdolabı kapısını mümkün olduğunca 
kapalı tutmalıyız. Hem ürünlerimizin aynı 
soğuklukta kalması, hem de elektrik ener-
jisiden tasarruf etmek için.

Pişirdiğimiz büyük porsiyonlu yemekle-
ri ve tatlıları sıcakken buzdolabına asla koy-
mamalıyız. Bu hem buzdolabımıza hem de 
buzdolabında sakladığınız gıdalarımıza za-
rar verir.

Çapraz bulaşmayı önlemek için gıda-
larımızı kapaklı kaplar içinde buzdolabına 
yerleştirmeliyiz.

Daha düşük sıcaklık koşulları gerek-
miyorsa dondurucumuzun sıcaklığını -18 
0C’ye ayarlayabiliriz. Dondurucumuzun 
sıcaklığını da düzenli aralıklarla kontrol et-
meliyiz.

Dondurucumuza asla sıcak ürün koy-
mamalıyız.

Dondurucumuzu da soğuk hava geçişi-
ni engelleyecek şekilde aşırı doldurmama-
lıyız, gıdalarımızı aralıklı olarak yerleştirebi-
liriz.

Gıdalarımızı oda sıcaklığında depolaya-
cağımız yerleri serin, kuru ve temiz tutma-
lıyız.

Kiler veya dolaplarımıza hava giriş çı-
kışı olduğundan ve rutubet olmadığından 
emin olmalıyız. Gıdalarımızı direkt güneş 
ışığından da korumalıyız.

Gıdalarımızı yerden ve eğer mümkünse 
duvardan 15 cm uzaklıkta depolamalıyız. 
Su veya haşerelerin zarar veremeyeceği 

şekilde sağlam ve dayanıklı kaplarda sakla-
malıyız.

Hiçbir gıda, ne kadar iyi saklanırsa sak-
lansın, sonsuza kadar dayanamaz. Önce-
den paketlenmiş gıdaların çoğunda ya “son 
tüketim tarihi” ya da “tavsiye edilen tüketim 
tarihi” vardır.

STT (son tüketim tarihi) mikrobiyolojik 
açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle 
insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde 
tehlike oluşturması muhtemel olan gıdala-
rın tüketilebileceği son tarihtir. Bu tarihten 
sonra gıdaları tüketmek tehlikeli olabilir.

TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi) uy-
gun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın 
kendine has özelliklerini koruduğu süreyi 
gösteren tarihtir. Yani gıdaların en yüksek 
kalitede ne kadar dayanabileceğini gösterir.

Bazı gıdalar, son tüketim tarihinden 
sonra bile bozulmamış görünebilir ama bu 
o gıdayı tüketmenin güvenli olduğu anla-
mına gelmez. Gözle fark edilemeyen mik-
roorganizmalar, sizleri hasta edebilir. Bu 
sebeple son tüketim tarihi geçmiş gıdaları 
asla tüketmemeliyiz.

Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir 
gıdayı tüketmek ise tehlikeli olmayabilir. Bu 
gıda, tat, koku veya renk gibi özelliklerini yi-
tirmiş olabilir.

Yemeği soğutmak ne kadar uzun sürer-
se, yemekteki mikroorganizma sayısı da o 
kadar çok artar. Mikroorganizmaların ço-
ğalmasını engellemek için, yemeklerin hızlı 
bir şekilde soğutulması gerekmektedir. Hız-
lı soğutma için, büyük miktardaki yemekler 
daha küçük porsiyonlara ve küçük kaplara 
bölünmelidir. 2 saatten fazla oda sıcaklı-
ğında beklemiş olan yemekler tüketilme-
melidir. Pişirilmiş, tüketime hazır yemekler 
pişirildikten sonraki 2 saat içinde hızlı so-
ğutularak kapaklı kaplar içinde buzdolabına 
konulmalıdırlar. Buzdolabına konulan kap-
ların aralarında soğuk hava geçişini sağla-
yacak aralıklar olması yemeğin daha hızlı 
soğumasını sağlayacaktır.

Artan gıdaları mutlaka iki gün içinde 
kullanalım. Isıtılmış ancak tüketilmeyen 
yemekler tekrar muhafaza edilmemelidir. 
Buzdolabında muhafaza etmiş olduğumuz 
artan yemekler tekrar tüketilmeden önce 
hızlı bir şekilde pişirme sıcaklığına kadar 
ısıtılmalıdır (en az 74 °C ye kadar). Çorba 
gibi sıvı yemeklerimizi de kaynayana kadar 
ısıtmalıyız.

GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK Kaynak:Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

Biz de Bakanlık olarak; 2018 yılında e-devlet entegras-
yonunu başarıyla gerçekleştirdik. Şu ana kadar 77 entegre 
hizmeti, 270 kimlik doğrulama hizmetini vatandaşlarımı-
za sunuyoruz. E-devlet sisteminde en fazla hizmet veren 
Bakanlıklardan birisi olduğumuzu da önemle ifade etmek 
istiyorum.’’

Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uydu 
teknolojilerini de yaygın olarak kullandığını belirtti ve ‘’21. 
yüzyıl, aynı zamanda uydu teknolojilerinin de hızla gelişti-
ği bir dönem! Bu teknolojiler, Dünya’da askeriyeden sonra 
en fazla tarımda kullanıyor.

Yine altını çizerek ifade etmeliyim ki; Türkiye’de uydu 
teknolojilerini en fazla kullanan Bakanlıklardan birisiyiz. 
Uydu görüntüleri sayesinde; tarım ve orman varlığımızı, 
su kaynaklarımızı izliyor, gelişmelerini takip ediyor, sorun 
varsa anında çözüm üretebiliyoruz. Uydu teknolojileri, ay-
rıca bilgi derinliğimizi de artırıyor. Ekilmeyen alanları izli-
yor, ürün var mı yok mu kontrol ediyoruz. Ekili alanlarda 
haritalama altyapısını oluşturuyoruz. Tarım arazilerinde 
yapılaşmaları, ormanların ve su kaynaklarının durumu-
nu hep uydudan takip ediyoruz. Ayrıca, pamuk gibi bazı 
ürünlerde; desteklerin çapraz kontrolünü de uydudan al-
dığımız görüntüler sayesine yapabiliyoruz’’ dedi.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin de karar aşamasında olduk-
ça önemli olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli;’’ Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri ile uydu ve hava görüntülerini sayısal 
veriye çeviriyoruz. Yani, uydu görüntülerini ete kemiğe 
büründürüyor, dillendiriyor ve onlara hayat veriyoruz. 
Okunması kolay haritalar oluşturuyoruz. Özellikle belirt-
mek isterim ki; Bakanlığımızın tüm dijital sistemleri, Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri uygulamaları ile entegre yapıdadır. Ve 
son 2 yılda, Bakanlık olarak; birçok projede Coğrafi Bilgi 
Sistemleri verilerini altlık olarak kullandık. Yine bu kapsam-
da; tarım parsellerinin tamamı sayısallaştırıldı. Yani 36 Mil-
yon tarım parselinin her birini tek tek belirledik.

Ulusal Ölçekte Sayısal Toprak Haritaları oluşturuldu. 
Her bölgedeki toprak tipi ve özelliği bu haritalara işlen-
mektedir. Bu anlamda; pamuk gibi birçok üründe de, ekim 
alanlarını daha net tespit edebiliyoruz’’ diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı şubat ayında hayata geçi-
rilen ‘E-Çiftçi Portalı’nın da önemle üzerinde durdu. Tüm 
üreticilerin işletmesindeki tüm bilgilere, cep telefonu ya da 
bilgisayarlarıyla kolayca ulaşabildiği ve işlemlerini yapabil-
diği sistem sayesinde; kayıtlı tüm arazi bilgileri, parseller-
deki kayıtlı ürünler, hayvanların doğumundan ölümüne, 
nakil işlemlerine kadar her türlü bilgiye yol katetmeden 
veya vakit kaybetmeden ulaşmak mümkün.

‘5 GÜNDE BİTECEK İŞ 1 GÜNDE TAMAMLANIYOR’

2019’da hizmete sunulan sistemlerden biri de Tarım 
Arazileri Yönetim Portalı. Bakan Pakdemirli; ‘’Bu sistem ül-
kemizde, tapu işlemleri ile ilgili en büyük yazılım enteg-
rasyonlarından birisidir. Bildiğiniz gibi; tarım arazilerinin 
devir işlemleri için vatandaşımızın önce Tapu Müdürlüğü-
ne giderek işlem başlatması gerekiyor. Devrin olması için 
de tarım arazisinin yeterli büyüklüğe ve ekonomik değere 
sahip olması gerekiyor. Bu durum tarım arazilerinin bölün-
mesini önleyen mevzuatta yer alan önemli bir husus. Eğer 
belirlenen sınırın altında ise devir işlemine izin verilmiyor.

Sırf bu işlem için vatandaşımız, il/ilçe Müdürlüğümüze 
gelerek önce kontrolleri yaptırıyor ve uygunsa onay alıyor. 
İşte tüm bu git-gel süreci vatandaşın ortalama 4-5 günü-

nü alıyordu. Tarım Arazileri Yönetim Portalı sayesinde ise; 
vatandaşımız sadece Tapu Müdürlüğüne giderek 24 saatin 
altında online olarak bu cevabı alıyor ve işlemini bu çer-
çevede yapabiliyor. Bugüne kadar 6 aylık sürede, 80 Bin 
işlemi bu sistem üzerinden yaptık’’ dedi.

Bu yıl hayata geçirilen önemli portallardan biri de Pan-
car Kayıt Sistemi oldu. Şeker pancarının tohumdan başla-
yarak şeker fabrikasına teslimine kadar olan tüm süreçleri, 
çiftçi bazında bu sisteme giriliyor.

2020: TARIMDA DİJİTALLEŞME YILI

2020 yılının Tarımda Dijitalleşme Yılı ilan edildiğini 
hatırlatan Bakan Pakdemirli, bu doğrultuda atılan önem-
li adımlardan birinin de DİTAP olduğunu belirtti. ‘’DİTAP, 
sadece üretici ve tüketiciyi buluşturan bir dijital platform 
değil! Arkasında, sözleşmeli üretim başta olmak üzere, 
üretim maliyetlerinin düşmesi, fiyat istikrarının sağlanma-
sı, aracı unsurların kaldırılması, üreticinin pazar gücünün 
artması, finansman olanaklarının arttırılması gibi tarıma 
değer katacak birçok faktör var! Bu arada DİTAP’taki üye 
sayısı, 3 ayda 28 Bini, toplam ciro da 100 Milyonu geç-
ti. Hayırlı, uğurlu olsun! Ayrıca, şu anda DİTAP üzerinden 
sözleşmeli satışlar da yapılmaya başlandı. Örneğin; Erzu-
rum Olur ilçesinden İstanbul’a pekmez satışı yapıldı. Yine 
Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinden Ankara’daki bir turşu 
fabrikasına salatalık satışı yapıldı. İnşallah bunları daha da 
artırmak ve çeşitlendirmek istiyoruz.’’

Mayıs ayında hizmete giren Dijital Tarım-Orman Aka-
demisine de değinen Bakan Pakdemirli, şu ana kadar 65 
akademisyen ve uzmanın portal üzerinden eğitim verdi-
ğini belirtti.

Sığır, koyun ve keçilerin kayıt altına alındığı TÜRKVET 
sisteminin de temmuz ayı başında mobile ortama taşındı-
ğını belirten Bakan Pakdemirli, sadece Bakanlık değil, bağlı 
kuruluşların hizmetlerinin de artık dijital ortamda olduğu-
nu belirtti. ‘’Örneğin; besicilerimiz Et ve Süt Kurumumuz-
dan hayvan kesimi için randevularını, e-devlet üzerinden 
dijital olarak sorgulayabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğümüzü de; 65 Otomatik Gözlem İstasyonu ve 100 taşı-
nabilir Havaalanı Gözlem Sistemi ile güçlendirdik. Ve 4,8 
milyon çiftçimize de meteorolojik uyarıları SMS olarak ile-
tiyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüz de; Orman Ürünle-
rinin satışını, e-Satış portalı üzerinden yapmakta! Ayrıca, 
orman koruma faaliyetlerinde İHA ve Drone yanında, foto 
kapanları da etkin olarak kullanıyoruz. DSİ tarafından su 
verilerinin web servisler üzerinden paylaşılmasını sağlaya-
cak olan Ulusal Su Bilgi Sistemini de inşallah bu yıl içinde 
kullanıma açıyoruz. Yine DSİ kamulaştırma işlemlerinin 
tek sistem üzerinden elektronik ve mobil olarak yapılması-
nı sağlayan Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemini de Ha-
ziran ayında hizmete aldık.’’

İHA İLE 1 DAKİKADA 3,5 MİLYON HEKTARLIK ALAN İZ-
LENEBİLİYOR

Bakan Pakdemirli, Orman yangınları ile mücadelede 
de dijital sistemlerin etkin kullanıldığını ifade etti. ‘’Bu yıl 
İHA’ları yangınlarla mücadele için kullanmaya başladık.

Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangı-
larıyla mücadele için İHA kullanılıyor. Bir İHA ile anlık ola-
rak 600-800 Bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde ise, 3 ile 3,5 
milyon hektarlık alanı tarayabiliyoruz. Böylece yangınları 
en hızlı şekilde tespit ederek bölgeye ulaşıyoruz.

Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemi-
mizi güçlendirdik ve

YANGIN-CELL HABERLEŞME SİSTEMİ kurduk. Bu sis-
temde, bas-Konuş cihazları ile telsiz sistemleri arasında 
bağlantı kuruluyor. Akıllı telefonlar ile telsiz sistemlerinin 
entegrasyonu sağlandı. Böylece yangın anında mobil te-
lefonlarla hızlıca iletişime geçiyoruz. Sistemin testleri baş-
ladı ve 3 ay içinde inşallah tam olarak hizmete alacağız.  

Diğer bir çalışmamız ise NAVİGASYON TAKİP SİSTEMİ. 
Bu dijital sistem sayesinde,

Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın söndürme 
ve hizmet araçları uydu üzerinden on-line takip edilecek. 
Yangın olduğunda, o bölgeye söndürme araçlarının en 
hızlı ve en etkin şekilde yönlendirilmesi sağlanacak. Sis-
temin denemeleri başladı ve 2 ay içinde hizmete alınmayı 
planlıyoruz.’’

E-TARIM PORTALI İLE TARIMSAL KAYIT VE İŞLEMLER 
TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 hedefleri doğ-
rultusunda tarımda dijitalleşme adımlarından birisi olan 
E-Tarım portalı sayesinde başta çiftçilerimiz olmak üzere, 
tüm vatandaşlarımız, Bakanlığımız ile olan iş ve işlemlerini 
daha kısa sürede, il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden ta-
mamen evraksız şekilde online olarak yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bugün itibariyle ha-
yata geçen E-Tarım Portalının detaylarını anlattı. ‘’E-Tarım 
Portalı; Bakanlığımızın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik 
tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan online bir sistem-
dir. Yani her bir iş için İl/İlçe Müdürlüğüne gitmeden, her 
bir işlem için ayrı ayrı sistemlere girmeden,

E-tarım portalı üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda 
ulaşabileceksiniz. Sisteme etarim.gov.tr web adresinden 
giriliyor. ANDROİD veya IOS uygulamaları ile sistemi cep 
telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz. Çiftçilerimiz 
için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak 
üzere toplam 138 hizmeti buradan sunuyoruz.’’

E-TARIM PORTALI ÇİFTÇİYE YILDA 300 MİLYON LİRA 
TASARRUF SAĞLAYACAK

E-Tarım Portalının getirdiği büyük kolaylıklar yanında, 
Zaman ve Mali olarak da önemli tasarruf ve katkı sağla-
yacağını belirtti Bakan Pakdemirli. ‘’Bir çiftçi; yıl içerisinde 
ÇKS, destek başvuruları, hayvanları ile ilgili iş ve işlemleri 
için İl/İlçe Müdürlüğüne ortalama 3 ila 8 defa gidiyor. Her 
seferde yol dâhil, ortalama 1 saatini harcıyor. E-tarım por-
talı sayesinde bir kez bile İl/İlçe Müdürlüğüne gitmeden, iş-
lemini dijital olarak yapmasını sağlayabilirsek; Türkiye’deki 
2,7 Milyon çiftçi için 2,7 Milyon saat tasarruf etmiş oluruz. 
Ya da 55’lik bir traktörle, 1 saatte ortalama 5 dekar arazinin 
işlemesi yapılırsa, 2,7 Milyon saatte 13,5 Milyon dekar arazi 
işlenebilir. Bu da Türkiye’deki mısır ekili 6,4 Milyon dekar 
arazinin 2 katından fazlasının işlenmesi demektir.

Mali faydasına bakacak olursak; Yine bu sistem saye-
sinde üreticimiz işlemlerini dijital olarak yaparsa, yılda 
ortalama 110 Lira tasarruf etmiş olacaktır. 2,7 milyon çift-
çimiz için de yaklaşık 300 Milyon Lira tasarruf sağlanacak-
tır. Bu miktar ile 157 Bin ton buğday tohumu alınabilir. Bu 
tohum ile 7,1 Milyon dekar arazide, 2,5 Milyon ton buğday 
hasat edilebilir. Böylece ekonomiye yılda 4,1 Milyar Lira 
katkı sağlanacaktır.’’

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam  ‘‘ TARIMDA DİJİTALLEŞME SÜRÜYOR ’’

10’dan devam 7 AYDA 8 BİN 569 ADET GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2020 yılının ilk 7 ayında 8 bin 569 adet gıda denetiminin gerçekleştirildiğinin altını 

çizen İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda denetim 
ekiplerimiz tarafından 2020 yılının ilk 7 ayında 8 bin 569 adet denetim gerçekleştirildi. 
Denetimlerde mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 286 adet numune alındı. 
Alınan numunelerin gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimlerde tespit edilen 
insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklar nedeniyle 
44 işletmeye idari para cezası uygulandı” ifadelerine yer verdi.

Gıda işletmelerine pandemi sürecinde alınması gereken tedbirleri bir kez daha 
hatırlatan İl Müdürümüz; “Tüm gıda işletmelerinin Bakanlığımız tarafından belirlenen 
hijyen kurallarına uymaları, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, gıda 
işletmelerinin girişlerinde ve işletme içinde uygun yerlerde dezenfektan bulundurulması, 
maskesiz müşterilerin işletmeye alınmaması gerektiğini söyleyerek hem gıda 

işletmecisinin hem de tüketicilerimizin gerekli hassasiyeti göstermelerinin gerektiğini 
vurguladı. 

Ayrıca İl Müdürümüz; Bakanlığımız tarafından yapılan son atamayla birlikte ilimize 
gıda denetimlerinde görev alabilecek gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner 
hekim kadrolarında 21 personel atamasının gerçekleştirildiğini belirterek göreve 
başlayan bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda gıda kontrol görevlisi kursuna alınacağını 
ve eğitimlerini tamamladıktan sonra denetim faaliyetlerine önemli katkı sağlayacağını 
söyledi.

“174 Alo Gıda Hattı” hakkında da hatırlatmada bulunan İl Müdürümüz; “Satın aldığı 
gıdalarla ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerin “174 Alo Gıda Hattı” veya 0501 174 
0 174 WhatsApp gıda ihbar hattı üzerinden bizlere ulaşarak ihbarda bulunabilmektedir” 
şeklinde konuştu. 
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Malzemesi : 1 su bardağı ince bulgur, 
2 adet patates – haşlanmış, 1 adet soğan 
– ince yemeklik doğranmış, 4 yemek 
kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber 
salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 
Tuz, Karabiber, Kimyon,Pul biber

Servis için Malzemeler, Marul yaprak-
ları

Yapılışı: Bulgurunuzu bir karıştırma 
kabının içerisine alın ve üzerini geçecek 
kadar sıcak su ekleyip üzerine bir kağıt 
havlu kapatın. Bulgur suyunu iyice çeke-
ne kadar dinlendirin.

Haşladığınız patatesleri bir karıştırma 

kabına alın ve bir patates ezici yardımıy-
la ezin. Tuz, karabiber, kimyon ve pul 
biberi ilave edip karıştırın. Hazırladığınız 
patatesi bulgura ilave edin ve karıştırın. 
Bir tavanın içerisine zeytinyağı ekleyin 
ve yemeklik doğradığınız soğanları içe-
risine ekleyip yumuşayana kadar sotele-
yin. Salçaları ilave edip kavurun ve ha-
zır olunca bulgurlu karışıma ilave edin. 
Harcınızı önce bir spatula yardımıyla iyi-
ce karıştırın, ardından elinizle yoğurun. 
Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler 
kopartın ve elinizle şekil verin.

Marul yapraklarıyla servis edin.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

1.Kan şekerini düzenler

2.İdrar yollarını temizler

3.Görme kaybına faydalı

4.Beyin sağlığını korur

5.Kalp hastalıklarından korur.

6.Sindirim sistemini düzenler

7.Kanserden korur

8.Doğal antidepresandır

Yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal gide-

rici özellik taşımaktadır.

Yaban mersini çayının idrar yolu enfeksiyonlarında 

antibiyotik etkisi göstermektedir.

Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar.

Taze olarak yenildiğinde kanı temizler.

Bir bilim adamı pirelerle deney yapıyor. Pireye “Sıç-

ra” diyor. Pire sıçrıyor Pirenin kanatlarını koparıyor ve 

“Sıçra” diyor, pire yine sıçrıyor!.. 

Raporunu şöyle yazıyor; “Pire kanatları kopmuş 

olarak zıpladı.”

Ayaklarını koparıyor ve “Sıçra” diyor, pire zıplaya-

mayınca 2. raporu şöyle yazıyor; 

“Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor.”

PATATESLİ BULGURLU KÖFTE PAVLOVA

& Bitkiler

Sağlık

MAVİ YEMİŞ

biraz da 

gülelim...

4 Patatesli 
Bulgurlu Köfte

4 Pavlova

- Pire -

-Kırmızı Araba-
Arkadaşım Galip dört yıldan bu yana kansere karşı yaşam 
mücadelesi veriyordu.

Diğer arkadaşlarımla birlikte onu ziyarete gittiğim bir gün 
çocukluk düşlerimizden söz ediyorduk. Galip başını pencereye 
doğru çevirdi. Gözleri çok uzaklarda, sesi sitem dolu “Ben, 
kumandalı, kırmızı bir oyuncak arabamın olmasını isterdim 
hep, ama doğum günümde ne istediğimi söylersem; dileğimin 
gerçekleşmeyeceği korkusuyla hiç kimseye söyleyememiştim 
bunu. Bu nedenle de asla radyolu, kırmızı bir oyuncak arabam 
olmadı.” dedi.

Galip’i ziyaretimden bir kaç gün sonraydı. Çok sevdiğim 
dondurmayı almak için sırada beklerken birden dondurmacının 
vitrinindeki kırmızı oyuncak arabayı gördüm.

Yanına da bir not iliştirilmişti: “Dondurmanızı alırken 
vereceğimiz kuponu doldurmayı unutmayın, belki de çekiliş 
sonunda bu kumandalı araba sizin olabilir.”

Hemen Galip’in sözleri geldi aklıma. Bir kaç hafta boyunca 
sürekli dondurma alıp , verdikleri kuponları doldurdum. Hiç bir 
çekilişte de kazanamadım. Bu kırmızı arabayı mutlaka Galip’e 
almalıydım.

Dördüncü haftanın sonunda artık çekilişte kazanmaktan 
ümidimi yitirmiştim.

Dükkan sahibi ile konuşarak bana bu arabalardan bir tanesini 
satmalarını rica ettim.

Dükkan sahibi dört haftadır hergün dondurma alıp, kuponları 
doldurduktan sonra büyük bir heyecanla çekiliş sonuçlarına 
baktığımın gözünden kaçmadığını söyledi.

Ardından da gözlerimin içine bakarak: “Söyler misiniz, neden bu 
kadar çok istiyorsunuz bu arabayı? “diye sordu.

Gözlerimden süzülen yaşlara aldırmadan ona arkadaşımdan 
söz ettim. Çok etkilenmişti. “İstediğiniz oyuncak arabayı 
verdiğiniz adrese göndereceğim” dedi. Yazdığım çeki masanın 
üstüne bırakarak , büyük bir mutlulukla evime geldim.

Ertesi günü Galip’i ziyarete gittiğimde gözleri ışıl ışıldı. Elindeki 
kırmızı oyuncak arabayı göstererek küçük bir çocuk heyecanıyla: 
“Bak” dedi. “Bunca yıl bekledim ama nihayet dileğim gerçekleşti, 
hem de tam istediğim gibi !”

Ertesi günü postacı bir zarf uzattı elime. Açıp okumaya başladım:

“Sevgili Barış, annem ve babam da kanserdi ve ikisinide, altı ay 
gibi kısa bir sürede kaybettim. İkisi içinde çok çabaladım ama 
doğrusu dostlarımın sevgisi ve cömertliği olmasaydı hiç bir şey 
yapamazdım. Gerçek dostlarım olduğu için kendimi hep şanslı 
hissettim. Galip’de senin gibi bir dostu olduğu için çok şanslı. En 
iyi dileklerimle. Numan”

Dondurma dükkanının sahibiydi mektubu yazan. Benim 
masasına bıraktığım çek de zarfın içindeydi.

Pavlova harcı için; Stand mikserinizi tezgaha alın ve 
içerisine yumurta beyazlarını kırın. Mikserinizi orta – yük-
sek hızda çalıştırın ve bir tutam tuz serpin. Yumurtalar ka-
rışmaya başlayınca pudra şekerini yavaş yavaş ekleyerek 
çırpmaya devam edin. Her şey karışırken içerisine sirkeyi 
ilave edin ve çırpmaya devam edin. Yumurtalı harcınız 
kabı çevirdiğinizde akmıyorsa harcınız hazır demektir. 
Fırın tepsinizin kenarlarına hazırladığınız merengten par-
mağınızla dokundurun ve fırın kağıdınızı tepsiye sererek 
sabitleyin. Dilerseniz eldiven giydiğiniz elinizle ya da bir 
kaşık yardımıyla 4 adet pavlova çıkartacak şekilde meren-
ginizi kağıdın üzerine pay edin. Merenglerin ortalarını bir 
kaşık yardımıyla hafif çukur yapın ve hazırladığınız me-
rengleri ilk olarak 120 derecede 20 dakika pişirin. Ardından 
100 derecede 20 – 25 dakika daha pişirin.

Kreması için; Bir karıştırma kabında mascarpone pey-
niri ve pudra şekerini bir spatula yardımıyla karıştırın.

Süslemek için; Çikolatanızı bıçağınız yardımıyla sıyı-
rarak rende haline getirin. Hazırladığınız merengleri servis 
edeceğiniz tabağa alın. Üzerlerine hazırladığınız krema-
dan yayın. Ardından meyveler, nane yaprakları ve rende-
lenmiş çikolatayı ekleyip servis edin.
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Ordu ilinde örtüaltı üretiminin yaygınlaştırılması 

amacıyla uzun yıllardan beri çalışmalar yapılmakta 

olup, bu çalışmalar devam etmektedir. İlimizde örtüaltı 

yetiştiriciliğini teşvik ederek üretim desenini daha da 

zenginleştirmek ve birim alandan kaliteli ve yüksek 

verim almak amacıyla yapılan çalışmalarla örtüaltı 

yetiştiriciliği yapılan alanlar her geçen gün artmaktadır. 

İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli konu 

uzmanlarından oluşan teknik ekipler, seralarda 

kontroller yaparak gözlemledikleri ve tespit ettikleri 

sorunları üreticilere anlatıp; hastalık ve zararlılar 

mücadelesi, yetiştiricilik ve bitki besleme konularında 

yapılması gerekenler hakkında bilgiler vermektedir.

Üreticilerimize ürünlerinin bereketli kazançlarının 

bol olmasını dileriz.

İL TARIM VE ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 

SERACILARIMIZI YALNIZ 
BIRAKMIYOR

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) kapsamında ilimizde ilk 
etapta Akkuş ilçemizde coğrafi işaretli “Akkuş Fasulyesi”ni 
organik tarım şartlarında üreten 23 üreticimiz ile alıcı taraf 
Akkuş Ziraat Odası arasında sözleşmeler düzenlenen tören-
le imzalandı. İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın da katıldığı 
törende imzalanan sözleşmeler ile birlikte Akkuş ilçemizde 
sözleşmeli üretim modelinin ilk adımı da atılmış oldu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Günümüzde tüm dünyada insanlar genel 
olarak faaliyetlerinin önemli bir kısmını dijital ortamlarda 
sürdürmektedir. Şuan içerisinde bulunduğumuz koronavi-
rüs salgını da bir bakıma tüm dünyayı dijital teknolojilerin 
kullanımına yönlendirmiştir. Bakanlığımızda bu süreçte alı-
cıyı ve satıcıyı aracısız ve doğrudan dijital ortamda bir ara-
ya getiren Dijital Tarım Pazarını (DİTAP) 29 Nisan tarihinde 
hayata geçirmiştir” dedi.

“DİTAP’ta sözleşmeli üretim modeli ön plana çıkacak ve 
üreticilerimiz ürünleri online pazarlama imkanı bulacaktır” 
diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “Sözleşmeli 
üretimin ilk ayağı olan bu sistem ile sözleşmeli üretimi yay-
mak, üretici kesimin finansmana erişimini kolaylaştırmak, 
tarımsal istihdamı ve tarımsal arazi ölçeğini artırmak he-
deflenmektedir. Bunun yanında sertifikalı ve stratejik ürün-
lerde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilere 
uygun kredi verebilecek, aynı zamanda üretici üreteceği 
ürün miktarını hasattan önce tahmini olarak sisteme girip 
alıcılar ile anlaşabilecek, böylelikle fiyat istikrarı sağlanabi-
lecektir” ifadelerine yer verdi.

DİTAP ile birlikte aracıların azalacağını, üreticilerin 
ürünlerini daha pahalıya satabileceğini, tüketicilerin ise 
daha ucuza ürün tedarik edebileceğini vurgulayan İl Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ; “Tohumdan çatala tüm zincirin takip 
edilebildiği, sürdürülebilir üretimin sağlandığı bu sistem sa-

yesinde küçük üretici, büyük üretici ile aynı fiyat ve rekabet 
koşullarına sahip olmaktadır. Sistem ile küçük üreticilerde 
ülkemizin dört bir yanından alıcılar ile iletişime geçerek 
ürünlerini yüksek fiyata satabilecektir” diye konuştu.

İlimiz Akkuş ilçesinde Dijital Tarım Pazarı kapsamında 
sözleşmeli üretimin ilk adımının atıldığını belirten İl Mü-
dürümüz; “Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) kapsamında Akkuş 
ilçemizde coğrafi işaretli “Akkuş Fasulyesi”ni organik tarım 
şartlarında üreten 23 üreticimiz ile alıcı taraf Akkuş Ziraat 
Odası arasında sözleşme imzalanarak ilçemizde sözleşmeli 
üretim modelinin ilk adımını attık. İlimiz ürün deseninde 
bulunan tüm ürünlerde sözleşmeli üretim modelini yay-
gınlaştırmak amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Ülkemiz için 
çok yeni olan Dijital Tarım Pazarına tarım sektöründe bu-
lunan tüm paydaşlarımızın kayıt yaptırmalarını bekliyoruz” 
diyerek sözlerini noktaladı.

İLİMİZDE DİJİTAL TARIM PAZARI KAPSAMINDA 
SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN İLK ADIMI ATILDI

7 AYDA 8 BİN 569 
ADET GIDA DENETİMİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Co-

vid-19 tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde daha da 

sıklaştırılan gıda denetimleri hız kesmeden devam edi-

yor. Bu kapsamda İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli 

gıda denetim ekiplerimiz tarafından 2020 yılının ilk 7 

ayında 8 bin 569 adet gıda denetimi gerçekleştirildi ve 

denetimler sonucunda 56 işletmeye idari para cezası 

uygulandı.  

İlimizde gerçekleştirilen gıda denetimleri hakkında 

açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; 

“Bakanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi 

de tüketicilerin güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını 

sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ilimizde de gıda 

işletmelerine yönelik denetimlerimiz kesintisiz sürdü-

rülmektedir. Özellikle şuan içerisinde bulunduğumuz 

Covid-19 salgını nedeniyle gıda denetimlerimiz daha da 

sıklaştırılmıştır” dedi.

devamı 8’de

İLİMİZDE KESTANE BALI 
HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ, İkizce 

ilçesi Özpınar Mahallesi’nde kestane balı hasadı yapan 

üreticilerimizi ziyaret etti. İl Müdürümüze ziyaretinde 

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın ÇİFT-

Çİ, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Tayfun 

KARA ve İkizce İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal EKİN-

Cİ eşlik etti.

Kestane balı hasadında açıklama yapan İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İlimizde çok sayı-

da arıcımız tarafından kestane balı üretimi yapılmaktadır. 

Sadece İkizce ilçemizde 28 üreticimiz kestane balı üreti-

mi yapmaktadır ve şu anda üreticilerimiz ballarını hasat 

etmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Arıcılarımızın oldukça güzel bir sezon geçirdiğini 

belirten İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ; 

“Bölgede mevsim çok güzel geçti. Özellikle bir aylık dö-

nemde bu bölgemizde yağış çok az oldu. Bölgede nektar 

akımı da oldukça güzeldi. Dolayısıyla arıcılarımız oldukça 

güzel ve verimli bir sezon geçirdiler” dedi.

devamı 3’de

Kırsalda yaşayanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, 

tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomi-

ye kazandırmak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğümüz iş birliğinde “Pekin Ördeği 

Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilk işletme, Altınordu ilçesine bağlı 

Kökenli Mahallesi’nde Hasan Bacınoğlu’na ait arazide ku-

ruldu.  

Pekin ördeği; tavuk ve diğer kanatlı türlerine göre olum-

suz çevre koşullarına daha dayanıklı, yetiştiriciliği daha 

kolay ve üretim giderleri yönünden diğer kanatlılara göre 

ekonomiktir. 

İşletmeci Hasan Bacınoğlu; uzun yıllar tavuk sektörün-

de yer aldığını belirterek, “Pekin ördeğine et ve yumurta 

verimliliği konusunda merakım vardı. Büyükşehir Belediye 

Başkanımızın ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün destek-

leriyle bu sektöre giriş yaptım. Pekin ördeklerinin fındığa 

ilave olarak bizlere ek gelir olacağı kanaatindeyim.” değer-

lendirmesinde bulundu.

ORDU’DA PEKİN ÖRDEĞİ 
YETİŞTİRİLECEK


